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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

• розробка та упровадження нових навчальних дисциплін: «Вступ до інтегрованого 

навчання предмета та іноземної мови» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, 2 курсу денної форми навчання, розробник – к.ф.н. Тарасова С.О.), «Методологія 

інтегрованого навчання предмета та іноземної мови» (для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 2 курсу денної форми навчання, розробник – к.ф.н. 

Тарасова С.О.), «Професійна кар’єра фахівця у галузі філології» (для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 1 курсу денної та заочної форм навчання, розробник – 

к.ф.н. Язловицька О.В.), «Діловий етикет фахівця філолога» (для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 1 курсу заочної форми навчання, розробник – к.ф.н., 

доц. Птушка А.С.), «Використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови» 

(для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 3 курсу заочної форми 

навчання, розробник – к.ф.н., доц. Птушка А.С.), «Спецкурс. Сучасні методики викладання 

іноземних мов» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 5 курсу 

заочної форми навчання, розробник – к.ф.н., доц. Птушка А.С.), «Методична та практична 

антропологія» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 1 курсу заочної 

форми навчання, розробник – к.ф.н., доц. Птушка А.С.), «Діджиталізація навчального 

процесу» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 1 курсу заочної форми 

навчання, розробник – к.ф.н., доц. Птушка А.С.); 

• підготовка до акредитації ОПП з підготовки бакалаврів та магістрів за 

спеціальністю 035 Філологія – виконавці : викладачі кафедри, члени груп забезпечення, 

гарант ОПП; 

• оновлення і доповнення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін: 

Усна практика англійської мови, іноземна мова-І (англійська) (для студентів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, денної та заочної форм 

навчання), іноземна мова-ІІ (англійська) (для студентів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти, денної та заочної форм навчання), Сучасна 

англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія, Вступ до германської 

філології, Порівняльна лексикологія, Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США, 

Література Великої Британії та США, Англо-американська література в культурному 

просторі України, Основи наукових досліджень, Історія германських мов (англійська), 

Порівняльна граматика, порівняльна стилістика, Сучасні філологічні концепції, 

Еколінгвістичний підхід до аналізу англійської мови, Теорія мовної комунікації, Культура 

мовлення, Методика викладання іноземної мови у ЗСО, Вступ до фаху, Педагогічна 

пракика, Атестаційний екзамен для студентів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, денної та заочної форм навчання) (виконавці – 

викладачі кафедри); 

• підготовка матеріалів атестаційних екзаменів з англійської мови-І і перекладу та з 

англійської мови-ІІ і перекладу для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

денної та заочної форм навчання; підготовка матеріалів атестаційних екзаменів з 

англійської мови-ІІ і перекладу для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

денної форми навчання (виконавці – к.ф.н., доц. Морозова І.І., члни атестаційної комісії). 

• підготовка та оновлення конспектів лекцій та лекційних презентацій (відповідальні 

– викладачі теоретичних та спеціальних курсів); 

• підготовка комплектів матеріалів для поточного та семестрового контролю 

(виконавці – завідувачі циклових комісій); 

• публікація матеріалів для забезпечення викладання дисциплін кафедри: “Speech 

Practice” для студентів 1-5 курсів “Vocabulary Booster”, укладачі: Л.О. Байбекова, 

М.З. Конєва, С.Л. Немчонок, А.О. Пруднікова, А.С. Птушка, О.В. Язловицька. 

• взаємовідвідування занять та конрольні відвідування занять в.о. зав. кафедри; 

• керівництво стажуванням викладачів кафедр університету та інших ЗВО України; 



• підготовка матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету, факультету 

іноземних мов та кафедри, сторінок кафедри в соціальних мережах (відповідальні – ст. викл. 

Пруднікова А.О., викл. Чеботарьова А.О.); 

• підготовка та проведення методичних семінарів кафедри 

 

Види роботи, заходи 
Підсумковий 

результат 
Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

Контроль за виданням 

навчально-методичної 

літератури 

викладачами кафедри. 

Розробка плану 

видань, контроль та 

звітування. 

доц. Лобова О.К., 

доц Гужва О.О. 

Протягом року 

Проведення відкритих 

лекцій і занять 

викладачами кафедри. 

Розробка графіку 

відкритих занять, 

звітування на кафедрі. 

доц. Гужва О.О. Протягом року  

Оновлення НМК з 

дисциплін, що 

викладаються на 

кафедрі, розробка та 

оновлення 

методичних 

рекомендацій до 

самостійної роботи . 

Оновлення НМК та 

методичних вказівок  

викладачі 

кафедри 

Вересень/жовтень 

2022 р. 

Оновлення матеріалів 

сайту факультету (у 

т.ч. робочі програми, 

НМК). 

Оновлення матеріалів 

на сайті кафедри та 

факультету. 

ст. викл. 

Пруднікова А.О., 

викл. Чеботарьова 

А.О 

Вересень/жовтень 

2022 р.  

Участь у методичних 

семінарах кафедри. 

Розробка графіку 

методичних семінарів, 

участь у них. 

доц. Гужва О.О., 

викладачі 

кафедри  

Протягом року 

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

• публікація статей, що індексуються в наукометричних базах, у т.ч. Scopus та Web 

of Science, фахових виданнях України (відповідальні – викладачі кафедри); 

• участь у закордонних/міжнародних/всеукраїнських/міжвузівських конференціях та 

семінарах (відповідальні – викладачі кафедри); 

• підготовка та участь у проведенні факультетського конкурсу студентських 

наукових робіт (спеціальність 035 Філологія) (відповідальні – к.ф.н. Тарасова С.О., 

викладачі кафедри-керівники курсових/дипломних робіт); 

• підготовка студентів до участі у всеукраїнських конкурсах наукових робіт 

(спеціальність 035 Філологія) (відповідальні – викладачі кафедри-керівники 

курсових/дипломних робіт); 

• керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті 

(відповідальні – викладачі кафедри-керівники дипломних робіт); 

• керівництво науковою роботою студентів з підготовкою доповіді на науковій 

конференції студентів кафедри «Бакалаврські читання» (відповідальні – викладачі кафедри-

керівники курсових робіт); 

• підготовка рецензій підручників, посібників, наукових публікацій, відгуків 

рецензента та опонента дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії/доктора філологічних наук (відповідальні – викладачі кафедри); 



• участь у роботі разових та постійних спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії/доктора філологічних наук 

(відповідальні – викладачі кафедри); 

• оновлення освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація «Германські мови» – відповідальні д.філол.н., 

проф. Бондаренко Є.В., д.філол.н., проф. Морозова О.І., д.філол.н. проф. Солощук Л.В., 

к.філол.н., доц. Нефьодова О.Д.); 

• керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів (відповідальні – 

д.філол.н., проф. Бондаренко Є.В., д.філол.н. проф. Солощук Л.В.); 

• навчання в аспірантурі/підготовка здобувачів за спеціальністю 035 Філологія 

(спеціалізація «Германські мови» – відповідальні асп./викл. Полтаран О.О., асп./викл. 

Чеботарьова А.О., здобувач/викл. Ніколаєнко В.О., здобувач/викл. Ковалевська Я.Л.). 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 
Завданням цього типу роботи зі студентами у поточному навчальному році є 

виховання в них свідомої громадської позиції, сприяння їх активній участі у 

позааудиторних активностях факультету й університету. Задля цього заплановано низку 

заходів: 

• проведення кураторських годин, тематикою яких є обговорення громадських, 

соціальних, культурних та ін. подій в Україні і світі; вшанування громадських свят України; 

викликів студентського життя (відповідальні – куратори); 

• профорієнтаційна робота, у т.ч. зустрічі із потенційними работодавцями 

(відповідальні – в.о. зав. кафедри; куратори); 

• перевірка відвідування студентами занять (відповідальні – в.о. зав. кафедри; 

куратори); 

• проведення першого етапу студентського конкурсу наукових робіт та наукової 

конференції для здобувачів ступеня бакалавра/магістра філолгії (відповідальні – в.о. зав. 

кафедри; члени журі); 

• розміщення інформації про здобутки студентів на веб-сторінці кафедри 

(відповідальні – Чеботарьова А.О.; куратори); 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 
• організація зустрічей з потенційними роботодавцями (відповідальні – в.о. зав. 

кафедри; куратори); 

• відновлення зав’язків з потенційними базами проведення педагогічних практик 

(школи, гімназії) як майбутніми роботодавцями; 

• інформування студентів і випускників про вакантні місця в навчальних закладах, 

на установах та організаціях. 

 

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники  (прізвище, 

ініціали) 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

Стажування проф. Бондаренко Є.В. 1 семестр 

2022 

 

Стажування викл. Ковалевська Я.Л. 2 семестр 

2022 

 

 

 

 



6. Зміни, доповнення плану 
 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 

    

    

    

    

    

    

 

 

7. Підсумки виконання плану  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обговорення виконання плану роботи кафедри (протокол № ___ від «___»________2023 р.) 

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри         Ірина МОРОЗОВА 


